Архівний відділ
Нікольської районної державної адміністрації
Історична довідка.
Володарський районний архів створено у 1936 році. На початку Другої
світової війни в архіві зберігалося 30 фондів, 2626 од. зб. За період окупації всі
документи втрачено.
Районний архів відновив роботу у 1946 році. У звіті завідуючої архіву
Омелик Ганни Петрівни занотовано, що свого приміщення архів не має. Архів
розміщено у приміщенні районного відділу міліції, з районним ЗАГСом в одній
кімнаті, яка є і архівосховищем і робочою кімнатою.
У червні 1948 року Володарський районний архів отримав приміщення,
яке складалося з двох кімнат. Але невдовзі приміщення забрали під бібліотеку,
тому робота архіву не проводилася належним чином. І лише у 1950 році архів
отримав приміщення з двох кімнат.
Протягом 50-60-х років в області відбувалися адміністративнотериторіальні зміни. Для архіву цей період був активним на поповнення фондів
документами
інших
районів:
Новоазовського,
Первомайського
та
Приморського.
У
70-і
роки
створено
госпрозрахункову групу при архіві для
упорядкування документів установ і
організацій району, що значно підвищило
якість стану та збереження документів.
З 2013 року архівний відділ
Володарської райдержадміністрації отримав
статус юридичної особи зі штатною
чисельністю три одиниці.
У 2016 році Володарський район
перейменовано на Нікольський, відповідно
відділ став архівним відділом Нікольської
райдержадміністрації.
Архівний
відділ
Нікольської
райдержадміністрації
робить все для
збереження та поповнення історії нашого
району.
Архівний відділ проводить щороку в районі огляд-конкурс. Це сприяє
покращенню стану роботи з обліку та забезпечення збереження документів в

установах, організаціях та підприємствах району-джерелах комплектування
архівного відділу.

Альгіна О.Г. та Маковецька Г.М.

Обсяг фондів
Станом на 01.01.2017 архівний відділ налічує:
63 фонди, 10240 одиниць зберігання управлінської документації,
3 фонди особового походження на 169 одиниць зберігання.
У фондах архівного відділу зберігаються документи, що відображають
історію економічного, політичного та культурного життя Володарського
(Нікольського) району за період з 1937 по 2016 роки.
Значну групу складають документи фондів районної ради,
райдержадміністрації та її відділів і управлінь, селищної та сільських рад.
Окрему групу документів складають фонди колгоспів та колективних
сільськогосподарських підприємств району. В цілому документи фондів
архівного відділу Нікольської райдержадміністрації представляють великий
інтерес і дають можливість вивчення розвитку основних сторін діяльності
закладів, організацій, підприємств і установ Володарського (Нікольського)
району.
Керівники архіву
1936-1939
1943-1948
1948
1948-1950

Кабакова А.І.
Омелик Галина Петрівна
Постернак Людмила Павлівна
Сумятіна Марія Йосипівна

1950-1953
1953-1956
1956-1975
1978-1983
1983-1987
1987-1998
1998-2005
2005-

Самко Ганна Антонівна
Лежайська Галина Федорівна
Мороз Микола Максимович
Акименко Надія Микитівна
Атаманчук Тетяна Броніславівна
Костюченко Тетяна Миколаївна
Дементєва Олена Олександрівна
Альгіна Олена Геннадіївна

Нагородження
За вагомий внесок в управлінні архівною справою в районі, за участь в
районних заходах колектив архівного відділу неодноразово нагороджувався
подяками, грамотами та відзнаками райдержадміністрації, районної ради,
селищної ради та багатьох громадських організацій району.
Начальник архівного відділу Альгіна Олена Геннадіївна має Подяку та
Почесну грамоту Донецької обласної державної адміністрації, Подяку Прем’єрміністра України.

